ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ รับจ้างเหมาบริการ
.......................................................
ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลสระอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อรับจ้างเหมาบริการงานในตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในโรงส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลสระ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.งานที่จ้างเหมา
ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
-พยาบาลวิชาชีพ
อัตราจ้าง
-จ้างเหมารายเดือน เดือนละ ๑๕,๙๖๐ บาท
-ปฏิบัติงาน ๒๒ วัน/เดือน
จานวนตาแหน่งที่รับสมัคร
-รับสมัคร จานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลสระ
๒.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ปฏิบัติงาน ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติงานการการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงต่อวิชาชีพ สุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งใน
สถานบริการสุขภาพและในชุมชน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติด้านต่างๆดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการ
ดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

(๒)
๑.๒ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ วินิจฉัย ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การ
พยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
๑.๓ บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพือ่ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความ
ปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รบั ผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทกี่ าหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทางานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ สอนแนะนา ให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
๔.๒ ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
๑ มีสัญชาติไทย
๒มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีแต่ไม่เกิน ๓๕ ปี
๓. เพศหญิง ต้องไม่อยู่ในระหว่างตัง้ ครรภ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
๔. ต้องได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ ทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาการ

(๓)
พยาบาลศาสตร์และได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึง่
๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๖. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๗. ไม่มีประวัติโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจาตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทางาน
๘. ไม่มีประวัติด้านคดีความ ไม่เสพสารเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง
๙. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
๑๐. หากมีประสบการณ์ในการทางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน ๑ ฉบับ

(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

จานวน ๑ ฉบับ

(๔) สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิตรง
ตาแหน่งที่สมัครและได้รับอนุมัติจากผู้มอี านาจภายในวันปิดรับสมัคร

จานวน ๑ ฉบับ

(๕) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์

จานวน ๑ ฉบับ

(๖) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน มีผลการตรวจเอกซ์เรย์ปอด

จานวน ๑ ฉบับ

(๗) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี )

จานวน ๑ ฉบับ

(๘) หลักฐานอื่นๆเช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

จานวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร เขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ
๕. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

(๔)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัด
พะเยา ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๖๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระ จะประกาศ วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือกและรายชื่อผูม้ ี
คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสระ
๗. วิธีการคัดเลือก กาหนดวันสอบคัดเลือก
คณะกรรมการจะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธี สอบข้อเขียน วิธีปฏิบัติ วิธีสอบสัมภาษณ์ หรือโดย
วิธีใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในวัน จันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลสระ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
( ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผูท้ ี่ได้คะแนนในการคัดเลือกไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ )
๘. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสระ
๙. การายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัตงิ าน ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๘.๓๐ น. ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

( นางพุทธชาด ชัยวัง )
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระ

